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Pendahuluan

 Aspek manajemen, organisasi dan SDM merupakan
aspek yang cukup penting dianalisis untuk
kelayakan suatu usaha. 

 Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan
layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan
manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak
mungkin akan mengalami kegagalan.



Lanjutan…

 Manajemen merupakan salah satu aspek yang 
sangat penting terutama di dalam era global saat
ini. Tanpa penguasaan manajemen, maka usaha
proyek atau pabrik akan mengalami kegagalan.

 Manajemen klasik dapat diartikan sebagai berikut :
Merencanakan
Mengorganisir
Memimpin
Mengendalikan 



Fungsi Manajemen

Perencanaan

Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan
untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang 
akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang 
tepat untuk mewujudkan target dan tujuan
organisasi. 



Lanjutan…

Pengorganisasian

Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan
taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan
didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat
dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang 
kondusif, dan dapat memastikan
bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja
secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan
organisasi



Lanjutan…

Pengarahan

Proses implementasi program agar dapat dijalankan 
oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses
memotivasi agar semua pihak tersebut dapat 
menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh
kesadaran dan produktifitas yang tinggi.



Lanjutan…

Pengawasan

Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh 
rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, 
diorganisasikan dan diimplementasikan dapat
berjalan sesuai dengan target yang diharapkan
sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam
lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.



Manajemen Proyek

 Manajemen proyek adalah usaha merencanakan, 
mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, 
dan mengontrol kegiatankegiatan dalam proyek
sehingga sesuai dengan jadwal dan anggaran yang 
ditetapkan.

 Selain proyek, ada istilah program yang sifatnya 
hampir sama dengan proyek. Perbedaannya hanya 
di kurun waktu pelaksanaan dan besarnya sumber 
dana yang diperlukan.



Lanjutan…

Proyek mempunyai tujuan

Proyek memerlukan input 

Bersifat sementara

Bersifat non rutin 

Ciri-ciri
Kegiatan
Proyek



Struktur Organisasi

 Struktur organisasi merupakan pola tentang
hubungan antara berbagai komponen dan bagian
organisasi.

 Struktur organisasi memberikan kerangka yang 
menghubungkan wewenang karena struktur 
organisasi merupakan penetapan dan penghubung 
antar jabatan atau posisi antara angota organisasi. 



Unsur Utama Struktur Organisasi

Elemen
Kunci

Spesialisasi Kerja

Departementalisasi

Rantai Komando

Formalisasi

Rentang Kendali

Sentralisasi
dan
Desentralisasi



Jenis Struktur Organisasi

Lini Lini & Staff Fungsional Komite

Peran
pimpinan
dalam hal ini
sangat
dominan
dimana semua
kekuasaan di
tangan
pimpinan

Kombinasi

dari organisasi

lini, dalam

kelancaran

tugas

pemimpin

dibantu oleh

para staff

Organisasi ini

disusun

berdasarkan

sifat dan

macam

pekerjaan

yang harus

dilakukan

Bentuk
organisasi
dimana tugas
kepemimpinn
dan tugas
tertentu
dilaksanakan
secara
kolektif



Aspek SDM

Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang 
sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa
digantikan oleh sumber daya lainnya

Sumber daya manusia dalam organisasi harus
senantiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan dan
sasaran organisasi dimana dia berada di dalamnya



Analisis Pekerjaan

Job 
Description

Job 
Specification

Cara yang sistematis untuk
mengumpulkan dan menganalisis
informasi tentang isi, konteks dan

persyaratan dari sebuah pekerjaan



Job Description

Identifikasi jabatan

Ringkasan jabatan

Tugas yang harus dilaksanakan

Hubungan dg jabatan lain

Bahan, alat dan mesin

Kondisi kerja



Job Specification

Pendidikan formal

Keahlian khusus

Pengalaman

Persyaratan fisik tertentu : 
gender, mata, tinggi badan

Syarat-syarat
yang meliputi



Proyeksi Kebutuhan TK

Besarnya proyeksi kebutuhan TK tergantung pada proyeksi
penjualan yang diperoleh pada perhitungan aspek pasar dan

kapasitas produksi yang diperoleh dari perhitungan pada
aspek teknis

Proyeksi
Kebutuhan TK Proyeksi

Penjualan

Proyeksi
Produksi



Perencanaan SDM

 Peramalan permintaan (rencana pemasaran, 

rencana finansial, operasional, dan teknologi yg 

digunakan)

 Analisis suplai ketersediaan SDM (internal dan 

eksternal)

 Rekonsiliasi ketidakcocokan antara permintaan 

dan suplai dengan merancang aktivitas SDM 

(promosi, demosi, rotasi, rekrutmen)



Rekrutmen Tenaga Kerja

 Teknik Rekrutmen  Sentralisasi 

dan Desentralisasi

 Sumber Rekrutmen  internal 

dan eksternal



Rekrutmen Tenaga Kerja

Saluran
Rekrutmen

• Job posting
• Skill inventory
• Referrals
• Walks-in
• Writes-in
• Perguruan tinggi
• Lembaga diklat
• Open house/job fair
• Iklan
• Agen tenaga kerja
• Konsultan 



Seleksi Tenaga Kerja

 Dasar seleksi

a. Kebijakan perburuhan pemerintah

b. Job specification

c. Ekonomis

d. Etika sosial

 Penetapan jumlah karyawan 

metode ilmiah dan non ilmiah



Perhitungan Ukuran Karyawan

 Work Load Analysis

𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛

𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖

Contoh:

Volume produksi = 1000 unit/hari

Standar kerja = 10 unit/orang

Hari kerja = 10 jam/hari

Hasil analisis beban = 1000/10 = 100 tenaga kerja



Perhitungan Ukuran Karyawan

 Absensi Karyawan

𝑎𝑏𝑠𝑒𝑛 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑒𝑛/𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 /𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛
x 100%

Contoh:

Jumlah karyawan Karyawan = 100 orang

Karyawan absen bln Oktober = 20 hari

Jumlah hari kerja bln Oktober = 25 hari

Absen = (20/(100x25)) x 100% = 0,8% 

Jumlah yang tidak hadir = 0,8% x 100 karyawan 

= 0,8 ~ 1 orang/hari (rata-rata)



Perhitungan Ukuran Karyawan

 Labour Turn Over

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝐾 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝐾 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟

0,5 (𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝐾 𝑎𝑤𝑎𝑙+𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝐾 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟)
x 100%

Misal:

Bulan Januari 2015 jumlah TK = 100 orang

Bulan Desember 2015 jumlah TK = 96 orang

Dalam tahun 2015, Karyawan yang berhenti 10 orang dan yang 

diterima 6 orang.

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
10−6

0,5 (100+96)
x 100% = 4 %

Jumlah kebutuhan TK pada tahun 2016 = 100 + (4% x 100) = 104 TK



Risiko dalam SDM

 Risiko Manajemen Puncak

a. Jika tidak menguasai kondisi akan lemah dalam 

pengambilan keputusan

b. Rendahnya kemampuan komunikasi akan 

mengurangi motivasi kerja karyawan

c. Jika tidak responsif akan kalah dengan pesaing

d. Jika ada konflik akan mengancam kelansungan 

hidup perusahaan

e. Kurangnya kaderisasi akan menyebabkan 

turnover



Risiko dalam SDM

 Risiko Karyawan

a. Rekrutmen dan seleksi yang tidak sesuai akan 

menganggu kinerja

b. Pemberian kompensasi yang tidak adil

c. Reward and punishment yang tidak transparan

d. Kurangnya pelatihan

e. Rendahnya kedisiplinan karyawan

f. Persaingan tidak sehat dan konflik antar karyawan

g. Timbulnya ketidak puasan kerja

h. PHK yang tidak adil



Risiko dalam SDM

 Risiko Hubungan Industri
a. Memburuknya hubungan TK dengan serikat 

pekerja 

b. Tidak adanya saluran komunikasi yang jelas, 

sehingga karyawan sulit menyampaikan aspirasi 

dan keluhannya, dan tidak dapat dicari solusinya
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